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Introdução e objetivos: : Os vírus linfotrópico humano de células T (HTLV)
são retrovírus que ocasionam manifestações neurológicas como a
Paraparesia Espástica Tropical ou Mielopatia associada ao HTLV (PET/
MAH). A prevalência de infecção pelo vírus é alta no Brasil (0,8 a 1,8%)
principalmente na região amazônica, a prevalência da infecção por HTLV,
aspectos clínicos neurológicos em usuários do centro de testagem e
aconselhamento do município de Santarém-Pará.

Métodos: Este estudo é caracterizado como transversal composto por uma
amostra de 1318 pacientes do Centro de testagem e aconselhamento DST/
AIDS-CTA de Santarém-Pará no período de Junho a Agosto de 2014, foram
submetidos à triagem epidemiológica baseando-se no inquérito de
vulnerabilidade do ministério da saúde, e coletaram amostra de sangue para
a sorologia para o HTLV. Os pacientes soro reativos ao HTLV foram
submetidos a biologia molecular e avaliação clínica.

Resultado: Houve uma prevalência de 1.13% (15 casos) de infecção por
HTLV na população estudada, destes houve três casos de gestantes
soropositivas, oito usuários e quatro HIV positivos, com 14 casos de HTLV-I e
um caso de HTLV-II. Destes, tivemos quatro sintomáticos, nove
assintomáticos e um caso diagnosticado de PET/MAH. Os soropositivos ao
HTLV possuem idade média de 30 anos, sexo feminino, em união estável,
provenientes da zona urbana. O fator de risco relevante para a infecção por
HTLV foi o número de parceiros sexuais em relação aos soropositivos.

Discussão e conclusão: O vírus HTLV está presente entre os usuários do
CTA/SAE no município de Santarém-Pará, e já observamos a presença de um
caso clinico com as manifestações neurológicas associadas a infecção por
HTLV.
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